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 بشكل فينا،" البيولوجية الثورة" تؤثر كيف

 الحفاظ بغية للحياة فهمنا نحّسن كيف ملموس؟

 العيش بغية - أهم وهذا – نحّسنه وكيف عليها،

 على الضوء يسلط الكتاب هذا أفضل؟ بشكل

 بشكل الحي الكائن لمعرفة نسلكها التي الطريق

: متالزمان اتجاهان لها الطريق وهذه. أفضل

 هو والثاني للحياة، اإلنسان فهم   اتجاه هو األول

 هذا تطلب ولقد. الحياة في اإلنسان فعل   أثر   اتجاه

 ما: أساسية ولكنها بسيطة تبدو أسئلة ثالثة وضع

 تذهب أين وإلى الحياة؟ تأتي أين ومن الحياة؟

عنها االجابة في اجتهاد   الكتاب وفي الحياة؟  

 

 في باحث العلوم، في دكتور روزناي دو جول

 سابق مدير البيولوجية، والكيمياء المعلوماتية

. الفرنسي باستور معهد في البحوث لتطبيقات  

 

 ودكتور الطب في جامعي أستاذ: ذياب أحمد. د

 في معاجم له. تونس من االنتروبولوجيا، في

 عن بدفاعه ومعروف الطبية المصطلحات

. الطبي المجال في العربية اللغة استعمال  
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